
De volledige begroting 2021 ligt ter inzage op het parochiesecretariaat in Losser. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bank-rekeningnummer: NL24 RABO 0337321779 
t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Inzake Kerkbijdrage Katholiek Losser 

Belastingaftrek -  Geef slim 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan 

kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles 

over op kerkbalans.nl/geefslim. 

De penningmeester van de locatieraad – Jan Bulter – is graag bereid u te helpen bij het invullen van de 

vereiste formulieren. U kunt hem telefonisch bereiken op nummer 06-30788849. 

Begroting 2021  Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 

Ontvangsten:     Uitgaven     

Bijdragen parochianen:    Persoonskosten € 95.000 
  

- Kerkbijdragen € 105.000   Gebouwen lasten & onderhoud € 25.000   

- Collecten € 15.000   Energiekosten € 20.000   

- Misintenties € 3.000   Kerkdiensten & pastoraal werk € 17.000   

- Uitvaarten € 24.000 
  Verplichte bijdrage aan bisdom € 21.000 

  

- Offerkaarsen € 6.000    Beheerskosten € 25.000   

- Overige bijdragen € 9.000   Totaal uitgaven € 203.000   

Opbrengst bezittingen € 1.000         

Overige functionele ink. € 0         

Totaal ontvangsten € 163.000 
  

Tekort   € 40.000 
  

Meer dan ooit missen we de warmte van 

andere mensen om ons heen: de handdruk bij 

een ontmoeting, een spontane knuffel, dat 

klopje op de schouder. Mensen zoeken ver-

binding, contact en genegenheid.  

 

En de kerk is daarbij voor veel mensen niet 

weg te denken:  

samen komen om je geloof 

in God, maar ook je levens-

ervaringen, te delen.  

Met elkaar. Dat geeft een 

bijzondere band. 

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een 

levende kerk tijdens en na corona.  

Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar 

opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. 

 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar 

ze al eeuwenlang voor 

staat? 

Geef dan vandaag voor 

de kerk van morgen. 

Dankzij uw bijdrage kan 

de kerk 

voortbestaan. 



Van pastoor Paul Daggenvoorde 

 

M et de zusters van moeder Teresa ging ik in 

Rwanda, Afrika, elke dag naar de markt. Niet 

om te kopen, maar om te schooien. Want minstens 

honderd kleine kinderen moesten worden gevoed, 

elke dag opnieuw. De kleinsten onder de allerarm-

sten.  

De akelige loop van het leven van hun arme ouders 

had deze baby's en kleuters overgelaten aan de 

zorg van de zusters.  

Onvoorwaardelijk namen die ze op.  

Met een rammelende pick-up reden we door de 

straten en over de markt. Waar we iemand met 

vlees, vis of fruit zagen, hielden we halt. Om te 

horen waar het vandaan kwam. En of er wat van 

kon worden afgestaan.  Bedelen onder de armsten. 

Getraumatiseerd door de oorlog. 

Als schooiers bleven de zusters in grote afhankelijk-

heid dagelijks doen wat de zorg vroeg. Immers: 
'Vraag en je zult ontvangen'. Zij geloofden in woord 

en belofte van Jezus. En zij ver-

stonden hun missie als zijn op-

dracht: de minsten onder de 

armen te voeden, te kleden en te 

bezoeken. Van het eten brachten 

we wekelijks ook wat in de ge-

vangenis en het ziekenhuis. 

 

B edelend vragen om financiële 

bijdrage aan de missie van de parochie. Zo 

beleef ik de jaarlijkse actie KERKBALANS. Dit jaar 

door Corona des te meer. Het is onbetaalbaar 

kostbaar en kost ook heel veel om parochie te zijn. 

In deze folder leest u erover. Doe alstublieft mee. 

We zijn helemaal van uw bijdrage afhankelijk. Dank 

u wel! 

Paul Daggenvoorde, pastoor 

 

Van het parochiebestuur 

G eloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te druk-

ken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook 

geldt. Dat onze geloofsgemeenschappen pro deo 

functioneren. Geloof in God en de behoefte aan 

geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al. 

Maar de nuchtere feiten zijn hard. Ondanks het feit 

dat onze parochie voor een groot deel op vrijwil-

ligers drijft, kost het kerkenwerk geld.  Reken maar 

uit: vaste krachten zoals de pastoor en de pastorale 

werkers, organisten, medewerkers van het secreta-

riaat moeten ook betaald worden.  

En wat te denken van de energiekosten, activiteiten 

van de parochie en haar geloofsgemeenschappen en  

 

 

het onderhoud 

van de gebou-

wen. Als we dat 

stoppen wordt 

alles na verloop 

van tijd wel heel 

erg duur. 

 

O nze paro-

chie heeft 

uw financiële steun nodig: zo kunnen we samen 

Kerk zijn in deze tijd. Ondanks de beperkingen 

door corona blijft onze parochie een plek van bete-

kenis voor velen van u, zowel online als fysiek bin-

nen de gestelde richtlijnen. Een plek van inspireren-

de vieringen, waar we God ontmoeten, een kaarsje 

opsteken bij Maria en waar we pastoraal en diaco-

naal omzien naar elkaar.  
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, 

abonnement op de krant of voor 

onze sportclub jaarlijks geld re-

serveren of maandelijks een vast 

bedrag betalen. Ook de Kerk 

heeft financiële bijdragen nodig. 

Anders dan in ons omringende 

landen ontvangt onze parochie 

geen subsidie van de overheid en 

is zij volledig afhankelijk van uw 

bijdrage(n). En dat terwijl ‘gewoon’ collecteren niet 

mogelijk is door de coronamaatregelen waardoor 

de inkomsten van de kerk teruglopen. 

 

M aar met uw hulp kan het. Doe mee aan de 

actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van 

vrijwillige bijdragen voor onze parochie en geef! 

Omdat we als kerk 

– zeker in deze 

moeilijke tijd – het 

verschil willen blij-

ven maken, vragen 

we van iedere paro-

chiaan een bijdrage.  

Geef voor uw 

kerk van morgen, 

minstens net zo 

veel als afgelopen 

jaar, maar liever 

meer! 

Parochiebestuur 

Maria Vlucht 

Van de locatieraad 

 

O p het moment dat wij dit artikel schrijven is 

het coronavirus helaas weer opnieuw bezig 

met een opmars. 

Dit betekent dat wij nog geruime tijd rekening moe-

ten houden met beperkingen. 

Welke gevolgen dit heeft voor de werkwijze van de 

actie Kerkbalans in 2021 valt op dit moment niet te 

overzien. Wij willen in ieder geval voorkomen dat 

de vrijwilligers tijdens hun rondgang besmet raken 

met het coronavirus. Om dit te vermijden hebben 

wij de parochianen onlangs gevraagd om zoveel 

mogelijk mee te doen aan de digitale actie Kerkba-

lans. 

 

H et is bijzonder om vast te stellen hoe wij sa-

men Kerk kunnen zijn in deze tijd! Ondanks 

de beperkingen door corona blijft de kerk een plek 

van betekenis voor velen, zowel online als fysiek 
binnen de gestelde richtlijnen. Een plek van inspire-

rende vieringen, en waar we een kaarsje kunnen 

opsteken bij Maria. 

Omzien naar elkaar is volgens veel kerkgangers 

tegenwoordig de belangrijkste waarde van het kerk 

zijn. 

Mede hierdoor vervult onze geloofsgemeenschap 

een belangrijke taak in de lokale 

samenleving, vooral voor de men-

sen die steeds vaker op zichzelf zijn 

aangewezen of zich eenzaam voe-

len. 

 

O ndanks de huidige moeilijke 

situatie willen wij er ook in 

het komende jaar voor zorgen dat 

wij een vitale geloofsgemeenschap 

blijven. Ook willen wij doorgaan 

met het zoeken van verbinding met 

de jeugd, want de jeugd heeft de 

toekomst. 

Daarnaast willen wij ons in het 

nieuwe jaar verder inspannen voor 

de renovatie van het parochiecen-

trum. 

Doordat het parochiecentrum ten 

gevolge van de coronacrises langere tijd gesloten is 

geweest, is hier het afgelopen jaar weinig vooruit-

gang in geboekt. Nu de werkzaamheden aan het 

parkeerterrein bij de kerk zijn afgerond, willen wij 

ons ervoor inspannen dat het terrein aan de voor-

zijde van het parochiecentrum weer parkwaardig 

wordt. 

 

 

Wij zijn bijzonder 

verheugd met de 

steun en toewijding 

van vele vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers 

zetten zich het gehe-

le jaar in om onze 

geloofsgemeenschap 

draaiende te houden 

zoals: het mogelijk 

maken van de vierin-

gen, het schoonhou-

den van de kerk en 

het parochiecen-

trum, de begraaf-

plaats keurig onderhouden, de huisbezoeken en 

noem maar op. 

 

D it alles kost natuurlijk geld. De geloofsgemeen-

schap Katholiek Losser ontvangt geen subsidie 

van het bisdom of van de overheid. Dit brengt met 

zich mee dat wij het onderhoud aan de gebouwen, 

het personeel en alle activiteiten die worden ont-

plooid zelf moeten bekostigen. 

Zonder uw financiële steun is dit niet moge-

lijk. 

W ij hebben ieders steun hard 

nodig, ook die van U. Sa-

men moeten wij ervoor zorgen dat 

de H. Maria Geboortekerk open 

blijft en niet het lot ondergaat 

zoals andere kerken in deze regio. 

Ook als u niet zo vaak in de kerk 

komt – of misschien wel helemaal 

niet – is uw financiële steun meer 

dan van harte welkom. 

Het jaar 2020 is voor onze ge-

loofsgemeenschap een moeilijk jaar 

doordat meerdere inkomsten 

sterk zijn teruggelopen, zoals de 

inkomsten van uitvaarten, de col-

lecteopbrengsten en dergelijke. 

Om niet het gevaar te lopen dat er 

een onverantwoord begrotingste-

kort ontstaan doen wij een vriendelijk beroep op 

alle parochianen om  

GUL TE GEVEN VOOR DE KERK VAN 

MORGEN. 

Wij danken u vriendelijk voor uw bijdrage.  

November 2020, de Locatieraad 


